
 

 

  כבעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 תצוה פרשת

  פרשת תצוה
  
 הכ� בשוא �) ד,כח ("וְכתנת תשבץ" •

 � "קדש־יֿדֿגועשו ֿב". ���לא בקובו�
הבית רפה שבאה בראש מילה לאחר 

הגימל שאחריה רפה שבאה ג� , י"אהו
 �בשוא נח באמצע המילה והדלת ג� כ

מפני פ שבאה לאחר שוא  נח "רפה אע
שנשארה ברפיונה כבתחילה במילה 

ומנהג . מלכיה��  כמו מלכי�"בגדי�"
יהודי בבל היה לבטא בית רפה כמו 

וכבר למדו כא� ) שנשכח מאת�(דגושה 
אלא . י לבטא את הבית הרפה כדבעי"בא

הדלת והתיו הרפי� , שמזל� של הגימל
וכמעט שאי� מי שיודע לבטא� , לא שפר
  .כראוי

" חרש "� ) יא,כח( "מעשה ָחַרש אבן" •
והיה צרי! .  החית בקמ� והריש בפתח�

" ַחָ&ר", "ַגָ%ב", "ַנָ#ר"להיות ניקודו כמו 
שכ� משקל התואר , בפתח וקמ� אחריו

 .לאחד שרגיל לעשות פעולה מסוימת
אלא שהפתח שהיה ראוי לבוא בראש 

 שלאחר סיבההמילה הפ! לקמ� מה
פתח שהיא תנועה קטנה היה צרי! לבוא 

אלא מכיוו� " ַגָ%ב"מו במילה דגש כ
כ לא יבוא דגש לכ� החית "שבריש בד

  .נקמצה
י "דבר נוס� המוסבר בדברי רש

� שבגלל הסמיכות למילה "והרשב
"�ומעתה . הפ! הקמ� בריש לפתח" אב

מכיוו� שבסמיכות עסקינ� החית שבראש 
המילה הייתה צריכה להיות חטופה 

 �ובסמיכות , "ָזָהב"כמו ) פתח� בחט�(
, "ָחָכם", )כד,לח ("ָהב התנופהְז"

) ו,לא ("לב־ֲחָכםכל־"ובסמיכות 
החית בקמ� ולא כא� כ באה "ואעפ
וצרי! ביאור מה ההבדל בי� . בחט�

שבה� הקמ� " זהב"ו" חכ�"ל" חרש"
� כתב "וברשב?  בסמיכות���נהפ! לחט�

 החית לכן, ּומשקל דגש הוא כמו ַגָנב"
ומוסבר במירא . "קמוצה ולא חטופה

" חכם"שהקמץ שב" י"דקדוקי רשדכיא מ
פא הפועל שלהם היא נקודתה " זהב"ושב

 )לחט�(ולכך ישתנה בסמיכות  העצמית
הקמץ שבחית " חרש"אבל כאן במילת 

הוא רק לתשלום הדגש שהיה ראוי להיות 
בריש שבאמת היה ראוי לנקד החית 

  .ש"ע. בפתח לכך לא תשתנה בסמיכות
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 �) כא,כח ("תהיין לשני עשר שבט" •
כמו בשאר המקומות " לשני� עשר"א ול

  ].שי�מנחת[בתורה 
 "החשן מטבעתו־ְּוִיְרְכסו את" •

 הואו בשוא שהוא ואו החיבור �) כח,כח(
ולא בפתח שאז היה ואו ההיפו! מעתיד 

.  והכ� דגושה לאחר שוא נח,לעבר
 יש � "יזח החשן מעל האפוד־ולא"

" מעל האפוד"של להפריד בי� הדבקי� 
מעל "הא שלא ישמע ולבטא היטב את ה

  ."מעלאפוד" או "לאפוד
 החית �) לב,כח ("לו־כפי תְחרא יהיה" •

  ].שי�מנחת[פתח � בשוא לבדו לא בחט�
 �) לו,כח ("ּית ציץ זהב טהורוע֥ש" •

  . מדי� אתי מרחיקהצדי דגושה
 �) ה,כט ("חשב האפדב ֹו ֿלּ֣תְדַפָאְו" •

,  הוא נח"ואפדת"השוא שבדלת של 
�לכ, ג אחורמלרע לא נסווהמילה היא  

 �" לו"די� אתי מרחיק והלמד של בו אי
   .רפה


